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Toissijaiset tavoitteet julkisissa hankinnoissa

Vesa-Heikki Soini ja Ari Hyytinen

Julkisten hankintojen ensisijaiseksi tavoitteeksi mielletään tyypillisesti mahdollisimman alhainen hankintahin-
ta. Myös hankittavan hyödykkeen laadulle ja ominaisuuksille voidaan asettaa erilaisia vaatimuksia tai niitä 
voidaan pisteyttää tarjoajaa valittaessa. Näiden lisäksi hankinnoille voidaan asettaa myös ns. toissijaisia tavoit-
teita, joilla useimmiten kirjallisuudessa viitataan hankintojen (i) ympäristötavoitteisiin, (ii) innovaatiotavoit-
teisiin, tai (iii) niille asetettaviin erityisiin sosiaalisiin tavoitteisiin. Sekä Suomessa että EU:ssa on hiljattain 
käyty poliittista keskustelua ja laadittu suosituksia, jotka korostavat tämänkaltaisten toissijaisten tavoitteiden 
merkitystä. Teemme tässä kirjoituksessa katsauksen taloustieteelliseen kirjallisuuteen, joka käsittelee hankin-
noille asetettavia laatu- ja ominaisuustavoitteita ja julkisten hankintojen toissijaisia tavoitteita. 

kä kustannustehokkuus (ts. alhaisin hinta). 
Suomessa karkeasti ottaen puolet hankintahuu-
tokaupoista on sellaisia, joissa hinta on ainoa va-
lintakriteeri (Jääskeläinen ja Tukiainen, 2019). 
Yksinkertaisimmillaan laatu otetaan huomioon 
ns. minimilaatuvaatimuksien avulla, jolloin vain 
ko. vaatimukset täyttävät tarjoukset ovat päte-
viä. Tällöin laatua ei enää pisteytetä varsinaista 
hankinnan voittajaa valittaessa, vaan ainoastaan 
hinta ratkaisee. Jos laatua on tarve painottaa 
enemmän, voittajaksi valitaan tarjoaja, jonka jät-
tämä tarjous on kokonaistaloudellisesti edulli-
sin (paras). Tällöin valintaperusteena on hinnan 
ja hankittavan palvelun tai tavaran laadun yh-
distelmä, tietyllä tavalla pisteytettynä tai paino-
tettuna. Hiljattain on esiintynyt kasvavaa kiin-
nostusta siihen, että julkisille hankinnoille ase-
tetaan ns. toissijaisia tavoitteita (secondary 
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Julkiset hankinnat muodostavat huomattavan 
osan monien tuotteiden, palveluiden ja raken-
nusurakoiden kysynnästä. Näitä verovaroin ra-
hoitettuja hankintoja tekevät paitsi valtio ja kun-
nat myös kuntayhtymät ja joukko muita julkisen 
sektorin hankintayksiköitä. Kovin täsmällistä 
arviota julkisten hankintojen kokonaisarvosta ei 
ole saatavilla, mutta niiden arvioidaan nousevan 
Suomessa 35 miljardiin euroon vuodessa (ks. 
myös Merisalo ym. 2021). 

Hankintahuutokaupoissa1 valintakriteeri 
tuot tajaa tai tarjoajaa valittaessa on usein pelk-

1  Käytämme termiä hankintahuutokauppa yleisnimityk-
senä erilaisille tavoille toteuttaa julkisia hankintoja. Tämä 
termi ei perustu hankintalakiin, vaan pohjautuu ennem-
minkin taloustieteessä käytettyyn terminologiaan ja 
taloustieteellisiin huutokauppateorioihin. 
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objectives).2 Tämä käy ilmi mm. Kansallisesta 
julkisten hankintojen strategiasta 2020.3 Välillä 
on kuitenkin epäselvää, mitä toissijaisilla tavoit-
teilla tarkkaan ottaen tarkoitetaan, sillä käytetty 
terminologia ja määritelmät vaihtelevat, ehkäpä 
osin siksi, että ne eivät ole vielä vakiintuneita ja 
siksi, että aihetta tutkitaan ja käsitellään monil-
la eri tieteen osa-alueilla. 

Katsauksemme päätavoite on kartoittaa, mi-
ten julkisten hankintojen toissijaisia tavoitteita 
on  tarkasteltu taloustieteellisessä tutkimuskir-
jallisuudessa. Yksi erityinen kiinnostuksen koh-
teemme on se, kuinka hyvin pisteytyshuuto-
kauppoja käsittelevät teoriat soveltuvat toissi-
jaisten tavoitteiden tutkimiseen. Lisäksi käym-
me läpi empiirisiä tutkimuksia ja kartoitamme 
kirjallisuutta, joka tutkii teorioiden käytännön 
toteuttamiseen liittyviä ongelmia. Katsauksen 
kattamat artikkelit ovat pääosin taloustieteelli-
siä, mutta viittaamme lyhyesti ja valikoiden 
myös joidenkin muiden tieteenalojen tutkimuk-
siin, joissa toissijaisia tavoitteita on käsitelty.

Jaamme tässä kirjoituksessa toissijaiset ta-
voitteet karkeasti kolmeen ryhmään: (i) ympä-
ristötavoitteisiin, joiden seurauksena hankin-
nan voittanut yritys joutuu sitoutumaan tai se 
velvoitetaan esimerkiksi käyttämään ympäris-
töystävällistä teknologiaa tai kierrätettyjä raaka-
aineita; (ii) innovaatiotavoitteisiin, jotka edellyt-
tävät, että hankinnan voittanut yritys hyödyntää 

2  Toissijaisia tavoitteita kutsutaan toisinaan myös 
termillä ”strategiset tavoitteet”.

3  Kansallisen julkisten hankintojen strategia on luettavis-
sa osoitteessa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/
handle/10024/162418/Kansallinen%20julkisten%20han-
kintojen%20strategia.pdf?sequence=1&isAllowed=y ja 
EU:n julkisten hankintojen strategia on luettavissa osoit-
teessa https://ec.europa.eu/docsroom/documents/25612, 
(viitattu 4.5.2022).

uutta teknologiaa tai jopa tuottaa uusia innovaa-
tioita (ks. myös katsaukset Appelt ja Galindo-
Rueda 2016; Mowery ja Rosenberg 1979 sekä 
Obwegeser ja Müller 2018), ja (iii) sosiaalisiin 
tavoitteisiin, joiden myötä hankinnan voittanut 
yritys esimerkiksi velvoitetaan parantamaan 
työllisyyttä työllistämällä työtön. 

Rajaamme artikkelin kattamaan ainoastaan 
sellaisia toissijaisia tavoitteita, jotka on kirjattu 
hankinnan ehtoihin, jotka velvoittavat hankin-
nan voittajaa. Toisin sanoen tarkastelemme ti-
lanteita, joissa potentiaaliset myyjät tietävät, et-
tä heidät velvoitetaan pitämään huolta myös 
toissijaisten tavoitteiden toteutumisesta siinä ta-
pauksessa, että he voittavat hankinnan. 
Oleellista on, että nämä tavoitteet eivät välttä-
mättä suoraan liity hankittavan palvelun tai 
tuotteen laatuun tai loppukäyttäjälle välittömäs-
ti näkyviin ominaisuuksiin, vaan osin myös mm. 
siihen, miten tuote tai palvelu on tuotettu. 

Julkisia hankintoja on käsitelty taloustieteel-
lisessä tutkimuksessa monesta näkökulmasta.4 
Osa tutkimuskirjallisuudesta esimerkiksi käsit-
telee hyödykkeille hankinnoissa asetettavia laa-
tuvaatimuksia niin yleisellä tasolla, että ne so-
veltuvat (uudelleen tulkittuna) melko suoraan 
toissijaisten tavoitteiden merkityksen ymmärtä-
miseen. On syytä todeta, että tämä kirjoitus on 
vain valikoiva katsaus siihen, mitä ja miten tois-
sijaisista tavoitteista on kirjoitettu. Emme siis 
pyri kattavaan esitykseen. Rajaamme katsauk-
semme ulkopuolelle pitkälti mm. varsin laajan 
kirjallisuuden positiivisesta syrjinnästä huuto-
kaupoissa ja hankinnoissa (positive discriminati-
on, affirmative action, favoritism). Tällaisissa 
hankinnoissa tiettyjä tahoja suositaan antamalla 
heidän voittaa tarjouskilpailu tietyin ehdoin, 

4  Tuore katsaus kirjallisuuteen ja ruotsalaisiin hankintoi-
hin on Lundberg, Arve, Bergman ja Henriksson (2022). 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162418/Kansallinen%20julkisten%20hankintojen%20strategia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162418/Kansallinen%20julkisten%20hankintojen%20strategia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162418/Kansallinen%20julkisten%20hankintojen%20strategia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/25612
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vaikka he eivät tekisikään parasta tarjousta (ks. 
esimerkiksi Corns ja Schotter 1999; McAfee ja 
McMillan 1989; Krasnokutskaya ja Seim 2011; 
Jehiel ja Lamy 2015). 

1. Mistä toissijaisissa tavoitteissa 
on kyse? 

Jos pelkistämme asetelmaa riittävästi ja jos tar-
kastelemme julkisille hankinnoille asetettavia 
toissijaisia tavoitteita talousteoreettisen tutki-
muksen näkökulmasta, ne voidaan tulkita mo-
niulotteisiksi pisteytyshuutokaupoiksi (scoring 
auctions). Näillä tarkoitetaan toisin sanoen han-
kintoja, joissa parhaat laatupisteet tai vertailupis-
teet saanut yritys voittaa hankinnan. Tällaisissa 
hankinnoissa ostaja, kuten kunta tai muu han-
kintayksikkö, määrittää hankintailmoituksessa 
pisteytyskriteerit, kuten esimerkiksi painot hin-
nalle ja laadun eri osatekijöille, joita hankinnas-
sa sovelletaan. Hankkija siis määrittää sekä hin-
taan että laatuun liitettävän pisteytysskaalan ja 
-menetelmän. Lähtökohta on, että potentiaaliset 
tarjoajat tietävät painot tai pisteytysmenetelmän 
jättäessään tarjouksensa. Kunkin tarjouksen 
saamat vertailupisteet ovat sitten tarjouksen eri 
osien saamien pisteiden funktio. Tyypillisesti 
taloustieteen tutkimuskirjallisuudessa puhu-
taan hinnasta ja laadusta, mutta laadun sijaan 
voitaisiin pisteyttää myös muita tekijöitä, kuten 
vaikkapa asioita ja ulottuvuuksia, joita toissijai-
set tavoitteet edellyttävät. 

Che (1993) on yksi varhaisimmista pisteytys-
huutokauppoja tutkineista teoreettisista tutki-
muksista. Muita varhaisia, aihetta sivuavia tut-
kimuksia ovat Laffont ja Tirole (1987), McAfee 
ja McMillan (1987), Riordan ja Sappington 
(1987), Hansen (1988) sekä erityisesti Dasgupta 
ja Spulber (1990). 

Chen (1993) teoreettisen tarkastelun ensisi-
jaisena sovelluskohteena ovat Yhdysvaltojen 
puolustusministeriön tekemät hankinnat, joissa 
tyypillisesti painotetaan hinnan lisäksi myös 
laatua. Tässä yhteydessä laatu tarkoittaa lähin-
nä hankittavan laitteiston teknisiä ominaisuuk-
sia. Che tarkastelee tutkimuksessaan kolmea 
eri huutokauppamallia: (i) korkeimman pistey-
tyksen malli (first score auction) (ii) toiseksi kor-
keimman pisteytyksen malli (second score auc-
tion) (iii) toiseksi korkeimman pisteytyksen 
suositun tarjouksen malli (second score prefer-
red offer auction). Hänen mallissaan tarjoajilla 
on yksityistä tietoa omista tuotantokustannuk-
sistaan.5 

Korkeimman pisteytyksen mallissa hankin-
nan voittaa tarjoaja, jonka tarjous saa korkeim-
mat yhteenlasketut pisteet. Tässä mallissa tarjo-
aja sitoutuu tuottamaan oman tarjouksensa mu-
kaisen tuotteen. Myös toiseksi korkeimman pis-
teytyksen mallissa voittaa tarjoaja, jonka tarjous 
saa korkeimmat yhteenlasketut pisteet. Tässä 
mallissa tarjoaja sitoutuu tuottamaan toiseksi 
korkeimmat vertailupisteet saaneen tarjouksen 
mukaisen tuotteen. Yllä listatuista viimeisin 
malli puolestaan eroaa toisesta mallista siten, et-

5  Jos mallissa ei olisi yksityistä tietoa, hankintayksikön 
kannalta optimaalinen (first-best) hankintamekanismi olisi 
selvitettävissä helpommin. Tällöin hankintayksikkö päätyi-
si ostamaan tuotteen siltä ”tehokkaimmalta” tarjoajalta, joka 
pystyy tarjoamaan parhaat vertailupisteet tuottavan tuot-
teen. Hankintayksikkö maksaisi täsmälleen tehokkaimman 
tarjoajan tuotantokustannusten verran ja samaan aikaan 
laatu olisi valittu optimaalisesti. Tällöin kukaan tarjoajista 
ei saisi ollenkaan voittoa. Epätäydellisen informaation tapa-
uksessa kyseisen mekanismin tuottama allokaatio ei ole 
saavutettavissa, koska tarjoajilla on kannustin liioitella tuo-
tantokustannuksiaan. Tässä tapauksessa allokaatio on han-
kintayksikön kannalta huonompi, koska hankintayksikön 
täytyy kompensoida tarjoajia sopivasti, jotta heillä on kan-
nustimet paljastaa todelliset tuotantokustannuksensa. 
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tä voittaja sitoutuu tuottamaan tuotteen, jonka 
hinta ja laatu vastaavat täsmälleen toiseksi pa-
rasta tarjousta. Tässä tapauksessa voittaja ei siis 
voi muuttaa hinta-laatusuhdetta oman tuotan-
toteknologiansa kannalta optimaaliseksi. Tällä 
on merkitystä siksi, että samat vertailupisteet 
voi saada erilaisilla hinnan ja laadun yhdistel-
millä. Koska tarjoajilla on potentiaalisesti erilai-
set tuotantoteknologiat ja siksi heterogeeniset 
tuotantokustannukset, heillä kullakin saattaa 
olla jokin tietty hinta-laatu-yhdistelmä, joka mi-
nimoi kustannukset.

Koska tuotteiden monien ulottuvuuksien 
pisteytys on käytännössä vaikeaa, Che (1993) 
aloittaa analysoimalla tilannetta, jossa myyjä 
määrittää pisteytyksen todellisten tarpeidensa 
(ts. preferenssiensä) mukaan (”naiivi pisteytys-
sääntö”). Hänen keskeinen tuloksensa on, että 
kaikki kolme mainittua huutokauppamallia 
tuottavat odotusarvoisesti saman hyödyn osta-
jalle. Tämä on periaatteessa kaksiulotteinen ver-
sio yhtäläisten tuottojen teoreemasta eli ns. re-
venue equivalence -teoreemasta (ks. Vickrey 
1961 ja Krishna 2009). 

Che ratkaisee myös optimaalisen hankinta-
mallin hyödyntämällä totuuden kertomisen 
tuottavaa ns. paljastusperiaatetta (revelation 
principle). Hänen tuloksensa on, että naiivi pis-
teytyssääntö antaa liian suuren painoarvon laa-
dulle verrattuna hintaan. Tämän seurauksena 
ostajan ei (teoreettisesti ajatellen) kannattaisi-
kaan määrittää pisteytyskriteerejä täysin omien 
aitojen preferenssiensä mukaisiksi vaan käyttää 
”vinoutettuihin” preferensseihin pohjautuvaa 
pisteytysjärjestelmää (optimal distortion in 
mechanism design); ks. myös Baron ja Myerson 
(1982) sekä Laffont ja Tirole (1987). Mainittakoon 
myös, että Chen mallissa yksityinen informaatio 
on yksiulotteista.

Asker ja Cantillon (2008) tutkivat pisteytys-
hankintoja varsin tyhjentävästi. Heidän mallis-
saan tarjoajien yksityinen informaatio on moni-
ulotteista. Askerin ja Cantillonin tarkastelu pyr-
kii siis vastaamaan kritiikkiin, jonka Chen 
(1993) malli on saanut osakseen. He ovat kiin-
nostuneita pisteytyshuutokauppojen ominai-
suuksista ja vertaavat pisteytyshuutokauppoja 
muihin taloustieteen kirjallisuudessa ja käytän-
nön hankinnoissa yleisesti käytössä oleviin me-
kanismeihin (hankintamenettelyihin) tilantees-
sa, jossa ostaja arvostaa hinnan lisäksi myös 
hankinnan muita ominaisuuksia. 

Edellä mainittuja vaihtoehtoisia mekanis-
meja on useita. Ostaja voi esimerkiksi määritel-
lä yksityiskohtaiset minimivaatimukset tuotteen 
ominaisuuksille, minkä jälkeen hankinnan lop-
putulos ratkaistaan ainoastaan hinnan perus-
teella. Toinen tyypillinen mekanismi on sellai-
nen, jossa ensin valitaan pienempi joukko mah-
dollisia myyjiä, ja tämän jälkeen jokaisen myy-
jän kanssa neuvotellaan erikseen tuotteen omi-
naisuuksista ja hinnasta. Valikoimahuutokauppa 
(menu auction) puolestaan tarkoittaa tilannetta, 
jossa hankintayksikkö pyytää tarjouksia, jotka 
sisältävät hinnan ja tietoja tuotteen tietyistä 
ominaisuuksista ja jossa sitten voittaja valitaan 
ilman etukäteen ilmoitettua pisteytysmenetel-
mää. Keynesiläinen kauneuskilpailu (beauty 
contest) taas viittaa tilanteeseen, jossa ostaja an-
taa ymmärtää mahdollisesti välittävänsä myös 
tuotteiden muista ominaisuuksista kuin hinnas-
ta. Tällöin tarjoajilla ei välttämättä ole tietoa 
edes siitä, mitä ominaisuuksia arvostetaan ja 
kuinka paljon, mutta ostaja kuitenkin valitsee 
voittajan tarpeidensa (preferenssiensä) mukai-
sesti. Mallinsa ja analyysinsä perusteella Asker 
ja Cantillon (2008) tulevat johtopäätökseen, jon-
ka mukaan pisteytyshuutokauppa toimii useim-
missa tilanteissa paremmin kuin muut käytössä 
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olleet mekanismit. Tähän johtopäätökseen liit-
tyy kuitenkin erilaisia teknisiä oletuksia, sillä 
esimerkiksi valikoimahuutokauppa voi toimia 
paremmin kuin pisteytyshuutokauppa tietyissä 
tilanteissa.

Asker ja Cantillon (2010) jatkavat em. tutki-
muksen analyysiä ratkaisemalla optimaalisen 
mekanismin tilanteessa, jossa yksityinen infor-
maatio on moniulotteista ja jossa ostaja välittää 
sekä hinnasta että laadusta.6 Heidän keskeisen 
tuloksensa mukaan pisteytyshuutokauppa on 
hankkijan (ostajan) kannalta usein paras: Sillä 
se saa itselleen suurimman osan potentiaalises-
ta ostajan ylijäämästä (buyer surplus). Esimerkiksi 
neuvotteluihin pohjautuvat hankinnat johtavat 
useasti huomattavasti pienempään ostajan yli-
jäämään. 

Boone ja Schottmüller (2016) kehittävät 
puolestaan mallin, jossa jälleen ostaja välittää 
sekä hinnasta että laadusta. Heidän mallissaan 
tarjoajat ovat heterogeenisiä tuotantokustan-
nusten suhteen siten, että tiettyjen tarjoajien 
tuotantokustannukset minimoituvat, jos ne 
tuottavat korkeaa laatua, kun taas toisten tarjo-
ajien kohdalla tuotantokustannukset minimoi-
tuvat, jos ne tuottavat matalaa laatua. Esi-
merkkinä tilanteesta, jossa tällä on merkitystä, 
kirjoittajat mainitsevat energia-alan: Lievien 
päästörajoitteiden tilanteessa hiilivoimalat ovat 
halvin vaihtoehto, kun taas tiukempien päästö-
rajoitteiden myötä uusiutuvat energiamuodot 
johtavat halvempaan kokonaisratkaisuun. Tuo-
tan tokustannusten heterogeenisuus johtaa hei-
dän mallissaan tilanteeseen, jossa pisteytyshuu-
tokauppa ei aina johda optimaaliseen lopputu-

6  Tutkimuksessa rajoitutaan kuitenkin käyttämään varsin 
yksinkertaista (kaksiulotteista, binääristä) mallinnustapaa, 
kun tuotantokustannuksiin liittyvää epävarmuutta mallin-
netaan. 

lemaan. Boone ja Schottmüller (2016) ehdotta-
vat ratkaisuksi uudenlaista tuplapisteytettyä 
(dual score) mekanismia, joka teoriassa toimisi 
paremmin kuin normaali pisteytyshuutokauppa 
tällaisessa tilanteessa. Tuplapisteytyksen perus-
ajatus on, että tarjoajat tarjoavat tiettyä laatua ja 
minimihintaa, jolla he ovat valmiita tarjoamaan 
kyseistä laatua. Hankkijalla on käytössään kak-
si pisteytysmenetelmää, A ja B. Jos tarjottu laa-
tu on tietyn raja-arvon alapuolella, hankinnassa 
sovelletaan pisteytymenetelmä A:ta. Muutoin 
hankinnassa sovelletaan pisteytysmenetelmä 
B:tä. Tällainen pisteytysmenetelmä pystyy aina-
kin teoriassa erottelemaan tarjoajien tuotanto-
kustannuksiin liittyvät tyypit toisistaan.

Näiden teorioiden soveltamisessa käytän-
nön hankintoihin on monia ongelmia ja haastei-
ta. Esimerkiksi pisteytysmenetelmien määritte-
leminen ja toteutuneen laadun verifiointi voi ol-
la varsin vaikeaa. Lisäksi Camboni ym. (2019) 
ovat tehneet kokeellisen tutkimuksen (experi-
ment), jossa he testaavat, kuinka hyvin pisteytys-
huutokauppa toimii käytännössä verrattuna ti-
lanteeseen, jossa ostaja määrittää toisen pistey-
tettävän tekijän (hinnan tai laadun) ja myyjät 
kilpailevat ainoastaan toisen tekijän suhteen. 
Kokeen kriteerinä on hankinnan tehokkuus tai 
ostajan hyöty. Camboni ym. (2019) tulevat lop-
putulokseen, jonka mukaan pisteytyshuuto-
kauppa toimii varsin huonosti käytännössä. 
Heidän selityksensä tälle tulokselle on se, että 
vaikka pisteytyshuutokaupalla on monia hyviä 
teoreettisia ominaisuuksia, saattaa se käytän-
nössä olla liian monimutkainen toteuttaa käy-
tännössä. Lisäksi heidän kokeellisen tutkimuk-
sensa osallistujat olivat opiskelijoita eivätkä jul-
kisten hankintojen kanssa työtä tehneitä am-
mattilaisia. 

Lisäksi tiettyjen tarjoajien suosiminen 
(Hyytinen, Lundberg ja Toivanen 2018) ja suora 
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kor ruptiokin voivat olla ongelmana, jos näitä 
teorioita sovelletaan käytäntöön. Esimerkiksi 
Burguet ja Che (2004) sekä Huang ja Xia (2019) 
ovat tutkineet teoreettisesti korruptiota pistey-
tyshuutokaupoissa. Heidän mukaansa käytän-
nön ongelmana voi olla se, että laatua arvioivat 
tahot saattavat antaa tahallisesti vinoutettuja 
laatupisteitä esimerkiksi hankinnasta vastaavien 
henkilöiden epävirallisten yrityssuhteiden tai 
suoranaisten lahjusten johdosta. 

Vaikka maiden instituutioiden välillä on 
monia eroja, on hyvä huomata, että vinoutunut 
laadun arviointi ei ole pelkästään teoreettinen 
mahdollisuus. Esimerkiksi Ji ja Fu (2010) ku-
vaavat, kuinka Kiinassa on tapahtunut 85 kuo-
lonuhreihin johtanutta sillan romahtamista 
vuosina 2000–2009. He toteavat, että 40 näistä 
romahduksista vaikuttaa johtuneen julkisen 
hankinnan yhteydessä tapahtuneesta laatuun 
liittyvästä korruptiosta. Hiljattain Huang 
(2019) on ehdottanut empiiristä menetelmää, 
jolla voidaan arvioida toteutuneiden pisteytys-
huutokauppojen toimivuutta. Hän tutkii em-
piirisesti palvelintilan hankintaan liittyviä 
hankintahuutokauppoja kiinalaisella aineistol-
la ja toteaa, että suurempia todisteita korrupti-
osta ei ole havaittavissa ainakaan hänen aineis-
tossaan. Muita empiirisiä pisteytyshuutokaup-
poja käsitteleviä papereita ovat mm. 
Nakabayashi ja Hirose (2016) sekä Koning ja 
de Meerendonk (2014).

Teoreettisessa hankintakirjallisuudessa ko-
rostetaan toisinaan myös ex-ante ja ex-post laa-
dun eroa. Ex-ante laatu viittaa tilanteeseen, 
jossa laatu pyritään määrittelemään jo tarjous-
pyynnössä ja tarjouksissa ennen kuin hankin-
tahuutokaupan voittaja tiedetään. Tämä on 
luontevaa mm. suhteellisen yksinkertaisten ja 
standardoitujen tuotteiden kohdalla. Ex-post 
laatu puolestaan toteutuu vasta huutokaupan 

voittajan selvittyä, tuotteen tai palvelun val-
mistuessa. Esimerkiksi räätälöidyissä hankin-
noissa ja palveluissa laatu toteutuu ja selviää 
vasta palvelutilanteessa. Samoin monimutkai-
sissa tuotteissa ja hankkeissa todellinen laatu 
paljastuu vasta lopuksi. Luonnollisesti ex-post 
laadun kohdalla palvelun tuottajalla on kan-
nustimet toteuttaa palvelu sovittua huonom-
malla laadulla, jos tällä saavutetaan säästöjä. 
Tämän seurauksena hankintasopimukseen tu-
lisi kirjata joko sakko liian alhaisesta laadusta 
tai bonus riittävästä ex-post laadusta (ks. 
Lundberg ja Bergman 2011). 

Taloustieteellinen tutkimuskirjallisuus ko-
rostaa myös sitä, onko hankitun tavaran tai pal-
velun laatu havaittavissa vai ei, ja edelleen, onko 
se verifioitavissa. Laadun verifioitavuudella tar-
koitetaan tilannetta, jossa ostaja voi havaita laa-
dun ja myös tarpeen vaatiessa viedä laatupuut-
teet oikeuteen asti. Verifioitavuus on merkittävä 
tekijä sen suhteen, riittävätkö sakot tai bonukset 
luomaan riittävät kannusteet myyjälle ex-post 
laadun ylläpitämisessä (Dellarocas ym. 2006 se-
kä Albano ym. 2006).

Kustannusten ylitykset (cost overruns) ovat 
myös merkittävä ongelma monissa julkisiin 
hankintoihin perustuvissa hankkeissa. Niitä 
ovat käsitelleet mm. Ganuza (2007), Bajari, 
Houghton ja Tadelis (2014) sekä Herweg ja 
Schwarz (2018). Tässä kirjallisuudessa koroste-
taan mm. sitä, että kustannusten ylitykset ovat 
yllättävän yleisiä käytännön tilanteissa ja ne 
saattavat vaikuttaa oleellisesti hankkijan ja tar-
joajien kannustimiin hankintatilanteessa. 
Tästä syystä mahdolliset kustannusten ylityk-
set tulisikin ottaa huomioon hankintamekanis-
mia suunnitellessa ja valittaessa.
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2. Hankinnoille asetettavat 
ympäristötavoitteet

Ympäristöasioihin liittyviä toissijaisia tavoitteita 
on tutkittu jonkin verran eri tieteenaloilla. 
Tällaisilla tavoitteilla tarkoitetaan tilanteita, 
joissa ostaja liittää hankinnan sääntöihin vaati-
muksen ympäristön kannalta hyödyllisten omi-
naisuuksien liittämisestä voittajan tuotteisiin tai 
palveluihin. 

Vaikka mm. sekä kansallisen että EU:n han-
kintastrategian mukaan ympäristöasioihin tuli-
si kiinnittää erityistä huomiota hankinnoissa, 
aihepiiristä on varsin vähän taloustieteellistä 
tutki muskirjallisuutta. Tämä käy ilmi mm. 
Chengin ym. (2018) kattavasta kirjallisuuskat-
sauksesta, jota varten he hakivat Scopus-tieto-
kantapalvelusta kaikki ”Green Public Procu-
rement” tai ”Green Public Purchases” -haku-
sanoilla esiintyvät artikkelit.7 He poimivat näin 
löydetyistä tutkimuksista vuosilta 2000–2016 
sellaiset artikkelit, jotka liittyvät selkeästi joko 
taloustieteeseen tai liiketaloustieteeseen (johta-
miseen). Tämä haku tuottaa yhteensä 273 artik-
kelia, joista kirjoittajien arvion mukaan rele-
vantteja artikkeleita on 67. Näin löytyneen kir-
jallisuuden tieteenala ja metodologia vaihtelevat 
kuitenkin suuresti. Suuri osa mainituista tutki-
muksista on joko tapaustutkimuksia, kyselytut-
kimuksia tai oikeustieteellisiä tutkimuksia. 
Tyypillisiä taloustieteen menetelmiä käyttäviä 
tutkimuksia on joukossa ainoastaan muutama. 
Olemme tätä katsausta tehdessämme myös etsi-
neet kirjallisuutta hakusanoilla vuoden 2016 jäl-
keiseltä ajalta.

7  Sönnichsen ja Clement (2020) ja Chersan ym. (2020) 
tekevät vastaavanlaiset kirjallisuuskatsaukset, jotka kattavat 
myös uudempia tutkimuksia. Nämä katsaukset eivät kuiten-
kaan juurikaan painota taloustieteellisiä tutkimuksia.

2.1  Teoreettisia näkökulmia

Vaikka suuri osa ympäristöasioita käsittelevästä 
hankintakirjallisuudesta käyttää taloustieteelle 
epätyypillistä metodologiaa, joukossa on myös 
muutamia talousteoriaa hyödyntäviä tutkimuk-
sia. Yksi niistä on Lundbergin ja Marklundin 
(2013) tutkimus, jonka mukaan julkiset hankin-
nat eivät välttämättä ole kustannustehokkain ta-
paa ajaa ympäristöasioita eteenpäin. Tämä joh-
tuu siitä, että lainsäätäjillä on käytössään myös 
muita instrumentteja, kuten esimerkiksi päästö-
vero. Lisäksi merkitystä on sillä, että yritykset 
käyttävät erilaisia (heterogeenisiä) tuotantotek-
nologioita: Jos halutaan esimerkiksi saavuttaa 
tietty määrä päästövähennyksiä mahdollisim-
man pienillä kustannuksilla, kahden eri yrityk-
sen päästövähennyksiin liittyvien sopeutusin-
vestointien marginaalikustannuksen (marginal 
cost of adjustment) tulisi olla samalla tasolla. Jos 
yrityksillä on erilaiset marginaalikustannukset, 
tilanne ei voi olla optimaalinen. Tällöin se, jolla 
on alemmat marginaalikustannukset, voisi in-
vestoida päästövähennyksiin enemmän, mikä 
johtaisi siihen, että päästövähennyksiä saavute-
taan alhaisemmin kustannuksin. 

Lundberg ja Marklund (2013) jatkavat tar-
kasteluaan argumentoimalla, että teoriassa yri-
tysten päästövähennyksiin liittyvät marginaali-
kustannukset saataisiin samalle tasolle siten, et-
tä eri yrityksiltä vaadittaisiin erisuuruisia pääs-
tövähennyksiä. Tähän liittyy käytännössä kui-
tenkin monia hankaluuksia, kuten mm. se, että 
(i) lainsäädäntö useissa maissa vaatii, että yrityk-
siä tulee kohdella tasavertaisesti, ja se, että (ii) 
hankintayksiköllä tulisi olla täydellinen infor-
maatio kaikkien yritysten tuotantoteknologias-
ta. Lisäksi ostajan tulisi pystyä ennustamaan 
täydellisesti, mitkä yritykset tulevat osallistu-
maan tarjouskilpailuun. Lundberg ja Marklund 
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ovat sitä mieltä, että nämä ehdot tuskin toteutu-
vat käytännössä. On myös hyvä huomata, että 
julkisten hankintojen toissijaiset ympäristöta-
voitteet koskevat käytännössä lopulta ainoas-
taan hankinnan voittajaa, joka siis joutuu muut-
tamaan toimintaansa ympäristöystävällisem-
pään suuntaan ainakin tuottaessaan tarjoaman-
sa palvelun tai tuotteen. Muut yritykset voivat 
jatkaa toimintaansa kuten ennenkin. Lundberg 
ja Marklund päätyvät johtopäätökseen, että jul-
kiset hankinnat eivät ole optimaalinen instru-
mentti päästövähennyksiä silmällä pitäen.

Lundbergin ja Marklundin argumentti on 
perusteltu, mutta tarkastelukulman laajentami-
nen voi johtaa toisenlaisiin tai ainakin täydentä-
viin näkemyksiin. Ainakin teoriassa on mahdol-
lista esimerkiksi se, että vihreiden julkisten han-
kintojen tuomat hyödyt leviävät tai läikkyvät 
myös yksityisen sektorin puolelle.8 Mm. Marron 
(1997) argumentoi, että jos tietyllä alalla tuotan-
toon liittyy suuria mittakaavaetuja, julkisten 
hankintojen luoma lisäkysyntä saattaa lisätä vih-
reällä teknologialla tuotettujen tuotteiden mää-
rää niin, että ne tulevat halvemmaksi myös muil-
le potentiaalisille ostajille. Tällaisten mittakaa-
vaetujen saavuttaminen saattaa parantaa myös 
vihreään teknologiaan tehtävien investointien 
kannattavuutta. Julkisten hankintojen luoma li-
säkysyntä saattaa olla myös keino aikaansaada 
muutoksia, jossa yritysten teknologiavalintoihin 
liittyy polkuriippuvuutta (path dependence), ku-
ten myöhemmin tässä luvussa kuvataan. 

Myöskään suhteellisten hintojen merkitystä 
tässä yhteydessä ei voida sivuuttaa. On hyvin 

8  Ks. myös Simcoe ja Toffel (2014), jotka näyttävät 
empiirisesti Kalifornian julkisten rakennusten pakollisten 
ympäristöstandardivaatimusten lisänneen kysyntää 
vastaavanlaiselle rakennustekniikalle myös yksityisellä 
sektorilla.   

tiedossa, että suhteelliset hinnat ohjaavat paitsi 
kysyntää myös teknologista kehitystä. Esi-
merkiksi Popp (2002) on osoittanut, että kor-
keammat energian hinnat johtavat energiaa 
säästävien innovaatioiden huomattavaan lisään-
tymiseen (ks. myös Popp 2019). Tätä tukee mm. 
Newellin ym. (1999) löydös, jonka mukaan öljyn 
hinnan nousun myötä ilmastointilaitteiden ke-
hitys on siirtynyt painottamaan energiatehok-
kuutta halvan hinnan sijaan. Hassler ym. (2021) 
puolestaan osoittavat, että energiatehokkaam-
man teknologian kehittyminen kiihtyi voimak-
kaasti 1970-luvun öljykriisin seurauksena. 
Toisaalta julkisilla hankinnoilla voi olla tässä ei-
toivottu, vastakkainen vaikutus suhteellisiin 
hintoihin: Näin käy esimerkiksi Marronin 
(1997) mallissa. Hänen tarkastelussaan on kaksi 
tuotetta, vihreä (ekologinen) ja ruskea (epäeko-
loginen), jotka ovat muutoin toistensa substi-
tuutteja ja joita ostavat sekä julkinen sektori et-
tä yksityiset toimijat. Jos julkinen sektori alkaa 
tietoisesti ostaa vihreää tuotetta, tämä lisää sen 
kysyntää ja siten myös sen markkinahintaa. 
Tämän seurauksena erityisesti hintatietoiset ku-
luttajat saattavat siirtyä käyttämään suuremmis-
sa määrin ruskeaa tuotetta, koska sen suhteelli-
nen hinta verrattuna vihreään tuotteeseen on 
laskenut. Se, muuttuuko markkinatulema tässä 
lopulta luontoystävällisemmäksi vai ei, riippuu 
pohjimmiltaan kyseisten tuotteiden kysynnän ja 
tarjonnan hintajoustoista. Vihreiden hankinto-
jen vaikutuksia arvioitaessa tulisi tämäkin suh-
teellisten hintojen välityksellä toimiva mekanis-
mi ottaa huomioon. 

Toissijaisten ympäristötavoitteiden merki-
tystä voidaan pohtia myös suunnattua teknolo-
gista kehitystä (directed technical change) käsit-
televän tutkimuskirjallisuuden näkökulmasta. 
Tällä tarkoitetaan sitä, että teknologia kehittyy 
tiettyyn suuntaan T&K-investointien seurauk-
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sena ja teknologian kehitys on tyypillisesti his-
toriasidonnaista ja siksi polkuriippuvaista (path-
dependent); ks. mm. Aghion ym. (2019). Vaikka 
suunnatun teknologisen kehityksen merkitystä 
julkisissa hankinnoissa ei tietääksemme ole tut-
kittu tarkemmin taloustieteellisessä tutkimuk-
sessa, julkisia hankintoja käsittelevässä kirjalli-
suudessa on kuitenkin esitetty, että julkisten 
hankintojen aikaansaama lisäkysyntä saattaa 
vahvistaa yritysten kannustimia tehdä tietynlai-
sia kestävään teknologiaan painottuvia T&K-
investointeja. Ne puolestaan saattaisivat myötä-
vaikuttaa puhtaamman teknologian kehittymi-
seen jatkossa, osin nimenomaan polkuriippu-
vuuden vuoksi.

Yksi tärkeä esimerkki tutkimuksesta, joka 
yhdistää suunnatun teknologisen kehityksen 
ympäristökysymyksiin, on Acemoglu ym. (2016). 
Siinä pyritään luonnehtimaan optimaalista siir-
tymää ”likaisesta” teknologiasta puhtaaseen 
käyttämällä kasvuteoriaan pohjautuvaa mallia. 
Kyseisen tutkimuksen keskeinen tulos on, että 
päästöverot ja T&K-tuet puhtaalle teknologialle 
helpottavat siirtymää puhtaaseen teknologiaan, 
vaikka siirtymä onkin hidasta. Optimaalinen 
siirtymä saavutetaan painottamalla alkuun voi-
makkaasti puhtaan teknologian T&K-tukia ja 
siirtämällä politiikan painopiste päästöveroihin 
vasta myöhemmässä vaiheessa. Aghion ym. 
(2016) havaitsevat tutkimuksensa empiirisessä 
osassa, että polttoaineen korkeat päästöverot 
johtavat vähän kuluttavien autojen teknologi-
seen kehitykseen.9 He osoittavat myös, että tek-
nologinen kehitys tyypillisesti ruokkii itseään 
ajan myötä, mikä tukee ajatusta, että uusia sa-
man alan innovaatioita syntyy edellisten inno-
vaatioiden pohjalta. Taloustieteellisessä kirjalli-
suudessa ei ole kuitenkaan tietääksemme juuri-

9  Ks. myös Rietbergen and Blok (2013).

kaan tutkittu, voisivatko julkiset hankinnat toi-
mia vastaavanlaisena alkusysäyksenä puhtaam-
man teknologian kehittymiselle, kun teknologi-
seen kehitykseen liittyvä dynamiikka ja polku-
riippuvuus otetaan huomioon. 

Lundberg ja Marklund (2018) tarkastelevat, 
pätevätkö vihreisiin hankintoihin kolme kes-
keistä periaatetta, joita yleisesti ottaen menes-
tyksekkään ympäristöpolitiikan tulisi noudat-
taa. Kyseiset periaatteet on esitellyt Mundell 
(1968) ja niiden mukaan ympäristöpolitiikan in-
strumenttien tulisi olla (i) tehokkaita, (ii) jokais-
ta ympäristötavoitetta kohti tulisi olla tasan yk-
si instrumentti (ns. Tinbergenin sääntö, ks. 
Tinbergen (1952)), ja (iii) monilukuisten ympä-
ristötavoitteiden ja -instrumenttien tulisi olla 
toisistaan riippumattomia. 

Lundbergin ja Marklundin johtopäätös on, 
että vihreät julkiset hankinnat eivät yleisesti ot-
taen voi täyttää näitä kolmea periaatetta saman-
aikaisesti. Esimerkiksi jos tavoitteena on saman-
aikaisesti pyrkiä halpaan hintaan ja ympäris-
töystävälliseen tuotteeseen (kaksi tavoitetta), 
mutta käytettävissä on instrumenttina ainoas-
taan julkinen hankinta, Tinbergenin sääntö ei 
toteudu. Tinbergenin mukaan tilanne on sama 
kuin jos yrittäisi saada kaksi matemaattista yh-
tälöä toteutumaan samanaikaisesti, mutta näis-
sä yhtälöissä on ainoastaan yksi muuttuja. Jos 
muuttujan arvo valitaan siten, että ensimmäinen 
yhtälö pätee, toinen yhtälö ei yleensä ottaen pä-
de samanaikaisesti.

Lundberg ja Marklund (2011) käyvät teo-
reettisesti läpi periaatteita, joilla julkisissa han-
kinnoissa määritellään hankinnan voittava tar-
jous, kun hankinnalla on ympäristötavoitteita. 
Tarkasteluaan varten he olettavat, että viran-
omaisten hyötyfunktio on kvasilineaarinen hin-
nan suhteen ja että hankkija arvostaa sekä al-
haista hintaa että korkeaa ”ympäristölaatua”, jo-
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ka saattaa viitata esimerkiksi tuotteen tai palve-
lun ympäristöystävällisyyteen. Heidän oletuk-
sensa muistuttavat siis suuresti pisteytyshuuto-
kaupan teorioissa hyödynnettyjä oletuksia. 
Hieman yksinkertaistaen voidaan sanoa, että 
yhteiskunnan kannalta toivottavaan tilantee-
seen voidaan päästä kahdella eri tapaa: Siihen 
voidaan päätyä vaatimalla tiettyä laatua ja antaa 
tarjoajien kilpailla hinnasta, jolloin päädytään 
tiettyyn hinta-laatuyhdistelmään. Sama loppu-
tulos saadaan (ainakin teoriassa), jos järjeste-
tään hankintahuutokauppa, jossa vaaditaan, et-
tä tuote myydään tiettyyn samaan hintaan ja jos-
sa yritykset kilpailevat laadun suhteen. 
Lundberg ja Marklund vertaavat kaikkiaan nel-
jää eri hankintaperiaatetta: (i) hintakilpailu yh-
distettynä minimilaatuvaatimukseen, (ii) laatu-
kilpailu yhdistettynä kiinteään hintavaatimuk-
seen, ja (iii) pisteytyssääntö, joka ottaa huomi-
oon sekä hinnan että ympäristölaadun ja muut-
taa ympäristölaadun euromäärissä mitattavaksi, 
ja (iv) pisteytyssääntö, joka ottaa huomioon sekä 
hinnan että ympäristölaadun, ja muuttaa hin-
nan ympäristölaadun yksiköissä mitattavaksi. 
Näistä hankintaperiaatteista kahden ensimmäi-
sen toiminta ja vertailtavuus ovat edellä sanotun 
valossa selviä. Kaksi jälkimmäistä pisteytyssään-
töä pohjautuvat Bergmanin ja Lundbergin 
(2011) tutkimukseen, jonka mukaan tarkka ma-
temaattinen pisteytysmenetelmä ja sen kvasili-
neaarinen muoto eroavat toisistaan näissä kah-
dessa tapauksessa.

Lundbergin ja Marklundin (2011) mukaan 
täydellisen informaation vallitessa kaikki edellä 
mainitut neljä pisteytyssääntöä johtavat samaan 
lopputulokseen. Jos mukana on kuitenkin epä-
täydellistä informaatiota, lopputulema on mo-
nimutkaisempi. Nojautuen Weitzmanin (1974) 
sekä Bergmanin ja Lundbergin (2011) pohdin-
toihin, Lundberg ja Marklund päättelevät seu-

raavaa: Ensinnäkin, jos ympäristön laadun mar-
ginaalikustannuskäyrä on jyrkempi kuin ympä-
ristön laadun marginaalihyötykäyrä, kaikkein 
paras hankintamenettely on laatukilpailu yhdis-
tettynä kiinteään hintavaatimukseen (periaate 
(ii)). Jos taas ympäristön laadun marginaalikus-
tannuskäyrä on loivempi kuin ympäristön laa-
dun marginaalihyötykäyrä, paras hankintame-
nettely on hintakilpailu yhdistettynä minimilaa-
tuvaatimukseen (periaate (i)). Kuitenkin jos sekä 
marginaalikustannus- että marginaalihyötykäy-
rät ovat jyrkkiä, olisi parasta käyttää pisteytys-
hankintaa, jossa ympäristöä koskeva laatuvaati-
mus muutetaan euromäärissä mitattavaksi. 
Lundberg ja Marklund käyvät myös läpi, millai-
sia pisteytyssääntöjä on yleensä käytetty Ruot-
sissa, ja tulevat lopputulokseen, että ne ovat 
usein olleet epäsopivia kyseiseen tilanteeseen.

Chiappinelli ja Seres (2021) tutkivat puoles-
taan teoreettista mallia, jossa yritykset voivat in-
vestoida ympäristöystävälliseen teknologiaan si-
ten, että hankkija havaitsee kyseisen investoin-
nin. Hankkijalla ei kuitenkaan ole tarkkaa tie-
toa yritysten kustannuksista. Keskeinen uutuus 
mallissa on se, että ympäristöystävälliseen tek-
nologiaan investointi toimii signaalina, joka 
mahdollistaa tietyissä tapauksissa sen, että te-
hokkaammat yritykset voidaan erottaa vähem-
män tehokkaista. Kyseessä on siis tavallaan vih-
reisiin hankintoihin sovellettu signalointipeli 
(signaling game), jonka esitteli alun perin Spence 
(1973). Ympäristöystävällisiin hankintoihin so-
vellettuna hankkijan kannattaa tietyissä tapauk-
sissa suosia vihreitä hankkeita antamalla puh-
taampia teknologioita hyödyntävien yritysten 
voittaa hankintahuutokauppa, vaikka niiden 
tarjous ei olisikaan paras. Tämän seurauksena 
tehokkaammat yritykset haluavat investoida 
ympäristöystävälliseen teknologiaan (voidak-
seen signaloida tehokkuuttaan), mutta vähem-
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män tehokkaat yritykset käyttävät edelleen van-
haa teknologiaa. Lopputuloksena voi olla se, et-
tä epävarmuus tuotantokustannuksista vähenee 
signaloinnin seurauksena niin paljon, että vih-
reä hankintamenettely johtaa samanaikaisesti 
sekä ympäristöystävällisempään että hankkijan 
kannalta edullisempaan tuotteeseen. 

Muita vihreiden hankintojen suunnitteluun 
ja käyttöönottoon liittyviä tutkimuksia ovat 
mm. Edquist ja Zabala-Iturriagagoitia (2020), 
Hall ym. (2016), Rainville (2017) ja Rosell (2021). 
Nämä tarkastelut eivät kuitenkaan varsinaisesti 
ole taloustieteellisiä, vaan lähestyvät aihetta 
muin tavoin. 

2.2  Empiirisiä tuloksia

Ympäristötavoitteita julkisissa hankinnoissa 
koskevaa empiiristä kirjallisuutta on olemassa 
jonkin verran. 

Testa ym. (2012) tutkivat, mitkä asiat lisäävät 
tai vähentävät vihreiden hankintojen käyttöönot-
toa. He hyödyntävät tutkimuksessaan PROMISE-
nimisen projektin tietokantaa, johon on listattu 
virkamiesten haastattelutuloksia kolmelta Italian 
alueelta. He testaavat ekonometrisesti, auttavat-
ko seuraavat asiat viranomaisia kehittämään vih-
reisiin hankintoihin liittyviä strategioita: (i) tie-
toisuus vihreiden hankintojen käytännöistä, työ-
kaluista ja lainsäädännöstä, (ii) ulkoisten asian-
tuntijoiden tuki ostotoiminnassa, (iii) viran-
omaisten hallintoalueen suuri koko ja (iv) ympä-
ristöstandardeihin liittyvä ISO 14001 sertifiointi. 
Heidän tulostensa mukaan viranomaisten pa-
rempi tietoisuus ja hallintoalueen suuri koko 
(kohdat (i) ja (iii)) nostavat vihreiden hankintojen 
kehittämisen todennäköisyyttä. 

Lundberg ja Bergman (2017) tarkastelevat 
empiirisesti, kuinka paikallis- ja keskushallinnot 
valitsevat halvimman hinnan ja monimutkaisem-

pien pisteytyssääntöjen välillä julkisissa hankin-
noissaan10. Heidän regressioanalyysinsä käyttää 
kyselytutkimuksista saatua dataa 40 julkiselta vi-
ranomaiselta ja hankintayksiköltä. Kyseinen ai-
neisto kattaa yhteensä 651 julkista hankintaa. He 
testaavat viittä eri hypoteesia ja tulevat seuraa-
vanlaisiin johtopäätöksiin: (i) suuri epävarmuus 
kustannusten suhteen sekä ei-verifioitava laatu 
johtavat siihen, että pelkän hinnan käyttö huuto-
kaupassa on epätodennäköisempää, (ii) viran-
omaistahojen vakiintuneet tavat ja transaktiokus-
tannukset vaikuttavat voimakkaasti valintame-
kanismiin, ja (iii) jos laadulla on suuri merkitys 
hankintayksikölle, monimutkaisten pisteytys-
sääntöjen käyttö on todennäköisempää. 

Lindström ym. (2020) analysoivat ekono-
metrisesti vihreiden hankintojen vaikutusta 
luonnonmukaiseen viljelyyn. He hyödyntävät 
Ruotsin julkisiin hankintoihin liittyvää vuoden 
2006 politiikkamuutosta, jonka tarkoituksena 
oli lisätä luonnonmukaisesti viljellyn ruoan 
osuutta julkisissa hankinnoissa siten, että vilje-
lijät siirtyisivät käyttämään luonnonmukaisia 
menetelmiä. Hyödyntämällä paneelidataa Ruot-
sin eri kunnista, he päätyvät lopputulokseen, et-
tä vuoden 2006 muutoksen jälkeen luonnonmu-
kaisen ruoan hankinta on lisääntynyt huomat-
tavasti, mutta tämä on myös nostanut hankinto-
jen kustannuksia. He myös löytävät positiivisen 
korrelaation suorien tukien ja luomuviljelyn 
yleisyyden välillä. Lindström, Lundberg ja 
Marklund (2021) hyödyntävät kyselytutkimusta 
selvittääkseen syitä, miksi luonnonmukaisen 
ruoan hankinnat lisääntyivät niin paljon, vaik-
ka ne eivät periaatteessa olleetkaan pakollisia. 
Heidän johtopäätöksensä on, että poliittisella 

10  Katso myös Lundberg ym. (2015), joka tarkastelee em-
piirisesti vihreiden hankintojen tehokkuutta käyttämällä 
dataa siivouspalveluiden hankinnoista Ruotsissa. 
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ohjauksella oli suuri vaikutus lisääntyneisiin 
hankintoihin. Cerutti ym. (2016) on puolestaan 
tapaustutkimus, jossa analysoidaan luonnon-
mukaisesti viljellyn ruoan hankintaa kouluihin 
Italiassa ja siihen liittyvää hiilijalanjäljen vähen-
tymistä (ks. myös Alvarez ja Rubio 2015).

Muita vihreitä hankintoja tarkastelevia tut-
kimuksia ovat mm. Aldenius ja Khan (2017), 
Brusselaers ym. (2017) ja Halonen (2021a). 
Aldenius ja Khan (2017) tutkivat, kuinka kak-
si Ruotsin aluetta käyttävät julkisia hankintoja 
kannustaakseen uudistuvien polttoaineiden 
käyttöä julkisen liikenteen busseissa. Heidän 
menetelmänsä ovat haastattelut ja dokument-
tianalyysi. Brusselaers ym. (2017) tutkivat 
kvantitatiivisesti vihreiden julkisten hankinto-
jen vaikutusta sertifioidun puun kulutukseen 
ja tuotantoon Euroopassa. Heidän käyttämän-
sä menetelmä on vähemmän tunnettu “Spatial 
and temporal price allocation equilibrium mo-
del”, joka mahdollistaa eri alueiden välisten 
markkinoiden vuorovaikutuksen analysoimi-
sen. Halonen (2021a) yrittää sovittaa yhteen oi-
keustieteen ja taloustieteen toisistaan poikke-
avia näkemyksiä. Tämä liittyy siihen, että huo-
limatta siitä, että taloustieteen olemassa oleva 
tutkimus suhtautuu ainakin osin varaukselli-
sesti vihreiden julkisten hankintojen käyttöön 
ympäristöpolitiikan instrumenttina, EU:ssa on 
ehdotettu, että vihreät julkiset hankinnat muu-
tettaisiin vapaaehtoisista pakollisiksi. Monet 
oikeustieteen tutkijat ovat suositelleet tätä 
muutosta pääasiassa siksi, että vihreillä julki-
silla hankinnoilla oletetaan olevan huomattava 
ohjausvaikutus. Halosen johtopäätös on, että 
vihreiden hankintojen ohjausvaikutus, kustan-
nukset sekä potentiaaliset ympäristövaikutuk-
set riippuvat toimialasta (ks. myös Kalimo ym. 
2021 sekä Lindström ja Lundberg 2022). 
Tämän takia vihreisiin julkisiin hankintoihin 

liittyvän lainsäädännön tulisi hänen mukaansa 
noudattaa toimialakohtaista lähestymistapaa. 
Hiljattain Halonen (2021b) on käsitellyt myös 
julkisten hankintojen tehokkuutta sekä oikeus- 
että taloustieteen näkökulmasta.

3. Hankinnoille asetettavat 
innovatiivisuustavoitteet

Julkisten hankintojen toissijaisilla innovaatiota-
voitteilla tarkoitamme tilanteita, jossa hankkija 
pyrkii hankinnan yhteydessä kannustamaan uu-
den teknologian hyödyntämiseen tai innovaati-
oihin perustuvaan tai niihin johtavaan toimin-
taan, mikä ei kuitenkaan ole hankinnan ensisi-
jainen tavoite. Tietyissä tapauksissa hankinnan 
ensisijainen tavoite saattaa kuitenkin olla inno-
vaatioihin kannustaminen ja uuden tekniikan 
kehittäminen, joten käsittelemme lyhyesti myös 
tähän liittyvää tutkimuskirjallisuutta.

Sillä, että julkisilla hankinnalla tähdätään 
uuden teknologian kehittämiseen tai tavoitel-
laan innovaatioita, on pitkät perinteet. Che, 
Iossa ja Rey (2021) mainitsevat, että esimerkiksi 
supertietokoneet, suuret matkustajalentoko-
neet, puolijohteet ja osin internet ovat syntyneet 
julkisten hankintojen seurauksena. Vaikka ai-
emmin mainittu pisteytyshankinta voi toimia 
myös innovaatioihin liittyvissä julkisissa han-
kinnoissa, tähän aihepiiriin liittyy myös moni-
mutkaisempia piirteitä. Usein tällaiset julkiset 
hankinnat toteutetaan jonkinlaisina monivai-
heisena T&K-kilpailuna (Che ja Gale 2003).

3.1  Teoreettisia näkökulmia

Julkisten hankintojen vaikutuksista teknologi-
seen kehitykseen ja innovaatiotoimintaan on ver-
rattain hyvin taloustieteellistä tutkimuskirjalli-
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suutta. Pisteytyshankintaan liittyvää hankinta-
huutokauppojen teoriaa täydennetään tässä kir-
jallisuudessa tyypillisesti siten, että malleihin li-
sätään esimerkiksi moraalikadon (moral hazard) 
ja haitallisen valikoitumisen (adverse selection) 
mahdollisuus. Tämän seurauksena osa aihealu-
een tutkimuksista on verrattain abstrakteja ja ne 
keskittyvät hyvin pelkistettyihin asetelmiin. 

Che ja Gale (2003) tutkivat erilaisia kilpai-
lumalleja, jossa hankkija kutsuu tietyn määrän 
yrityksiä tekemään tuotekehitystä. Che ja Gale 
(2003) argumentoivat, että heidän mallinsa ot-
taa huomioon kolme keskeistä julkisiin hankin-
toihin liittyvää hankaluutta: Ensinnäkin inno-
vaation laatu ei välttämättä ole verifioitavissa. 
Tämän seurauksena sopimukset eivät voi olla 
tuotteen laatuun sidottuja. Toiseksi innovaatios-
ta saatu hyöty voi valua suurelta osin hankkijal-
le, varsinkin jos kyseessä on esimerkiksi perus-
tutkimus tai armeijalle suunnattu keksintö, jolla 
ei ole muuten kaupallista arvoa. Kolmanneksi 
hankkija ei voi vaatia tarjoajia etukäteen sijoit-
tamaan itse rahaa kyseiseen projektiin, koska 
tarjoajilla ei välttämättä ole varallisuutta tähän. 
Ajatus tässä on se, että jos tarjoajat omistaisivat 
itse osan projektista, olisi heillä suuremmat kan-
nustimet panostaa T&K-kehitykseen tilantees-
sa, jossa laatu ei ole verifioitavissa. Näistä kol-
mesta syystä johtuen Che ja Gale (2003) argu-
mentoivat, että T&K-kilpailu voi olla parempi 
vaihtoehto kuin tavallinen hankintahuutokaup-
pa, koska se antaa hankkijalle ex post-kannus-
timet valita yritys, joka tuottaa hankkijalle suu-
rimman ylijäämän.

Chen ja Galen (2003) verrattain abstraktissa 
mallissa on monenlaisia mahdollisia kilpailuase-
telmia. Yhdessä ääripäässä on kilpailu, jossa 
hankkija määrittää palkinnon etukäteen ja yri-
tykset panostavat T&K:hon (innovoivat) voit-
taakseen tämän palkinnon. Toisessa ääripäässä 

on vaihtoehto, jossa yritykset saavat itse huuto-
kaupanomaisesti etukäteen ehdottaa hintaa tie-
tynlaatuisesta innovaatiosta ja hankkija sitten va-
litsee mieleisensä tarjouksen.11 Che ja Gale 
(2003) tulevat loppupäätelmään, jonka mukaan 
kilpailu, johon kutsutaan ainoastaan kaksi yri-
tystä, on yhteiskunnan kannalta optimaalinen, 
kun vertailussa on mukana varsin suuri määrä 
erilaisia kilpailuja. Hankintaan lopulta mukaan 
kutsuttujen yritysten pieni määrä selittyy sillä, 
että tutkimukseen ja tuotekehitykseen suunna-
tuista voimavaroista tulee uponneita kustannuk-
sia, joita yhteiskunnan kannattaa minimoida.

Koh (2017) analysoi optimaalista hankin-
taan osallistuvien tarjoajien määrää tilanteessa, 
jossa hankinnalla on myös innovaatiotavoite. 
Hänen mukaansa tarjoajien optimaalinen mää-
rä riippuu siitä, kuinka paljon epävarmuutta 
mahdollisen innovaation laatuun liittyy. Kysei-
sessä mallissa tarjoajat valitsevat innovaatioin-
tensiteetin, jota hankkija ei havaitse, joten mal-
liin sisältyy jälleen moraalikatoa. Jos hankin-
taan osallistujien määrää lisätään, yksittäisen 
yrityksen voittamisen todennäköisyys pienenee, 
joten se vähentää innovaatiointensiteettiä. 
Toisaalta hankintaan osallistuvien tarjoajien 
määrää lisäämällä hankkija lisää erittäin hyvä-
laatuisen innovaation todennäköisyyttä. Koh 
osoittaa, että jos mahdollisen innovaation laa-
tuun liittyy paljon epävarmuutta, on optimaa-
lista, että hankintaan osallistuu monta tarjoajaa. 
Toisaalta, jos epävarmuutta ei ole, kaksi tarjo-
ajaa on optimaalinen määrä. 

Chen, Iossan ja Reyn (2021) mukaan innovaa-
tioihin tähtäävät julkiset hankinnat koostuvat 
kahdesta vaiheesta, koska keksinnön tekevä yri-

11  Teknisesti ottaen Che ja Gale ratkaisevat tietynlaisen 
Nash-tasapainon, jossa tarjoajat valitsevat samanaikaisesti 
hinnan ja investoinnin määrän.
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tys ei välttämättä ole sama yritys, joka tuotteen 
lopulta valmistaa. Ensimmäisessä vaiheessa yri-
tysten tulisi pyrkiä tekemään mahdollisimman 
hyvä keksintö. Koska hankkija ei kuitenkaan ha-
vaitse yritysten innovaatiointensiteettiä, asetel-
maan sisältyy tässä kohtaa moraalikato-ongelma. 
Hankkija havaitsee keksinnön laadun tarkasti 
heti ensimmäisen vaiheen jälkeen, mikä on erit-
täin tärkeä oletus mallin toiminnan kannalta. 
Toisessa vaiheessa hankkijan tulisi päättää, mikä 
yrityksistä käytännössä valmistaa keksintöön pe-
rustuvan tuotteen. Tässä vaiheessa hankkijalle 
on epäselvää, mitkä ovat kunkin yrityksen val-
mistuskustannukset. Tämä tarkoittaa, että asetel-
maan sisältyy myös haitallista valikoitumista. 

Chen, Iossan ja Reyn tarkastelussa hankki-
jan käytössä on kaksi instrumenttia, käteismak-
sut ja tuotannon jatkosopimus. Mallista esite-
tään alkuun yksinkertaistettu versio, joka kui-
tenkin johtaa itsessään jo tutkimuksen keskei-
simpiin johtopäätelmiin. Tässä yksinkertaiste-
tussa versiossa on ainoastaan yksi yritys, joka 
osallistuu keksinnön tekemiseen. Toisessa vai-
heessa on monia potentiaalisia tuotteen valmis-
tajia, joten hankkijan ei siis ole pakko valita kek-
sinnön tehnyttä yritystä tuotteen valmistajaksi.

Mallin toiminnan ymmärtämiseksi Che ym. 
tarkastelevat ensin, kuinka malli toimisi, jos hai-
tallista valikoitumista ei olisi eli jos hankkija tie-
täisi tarkasti jokaisen yrityksen tuotantokustan-
nukset. Tässä tapauksessa malli pelkistyy tilan-
teeseen, jossa toisessa vaiheessa tuotteen tuottaa 
alhaisimman tuotantokustannuksen omaava 
tuottaja. Ensimmäisessä vaiheessa käteismaksut 
riittävät täten moraalikato-ongelman ratkaise-
miseksi. Jos taas mallissa on ainoastaan haital-
lisen valikoitumisen ongelma, mutta ei moraa-
likatoa, eli hankkija pystyy havaitsemaan inno-
vaatiointensiteetin, mallin optimaalinen ratkai-
su pelkistyy tyypilliseksi ”toiseksi parhaaksi 

mekanismiksi” (Myerson 1981). Tällaisen meka-
nismin tuottama ratkaisu on paras tilanteessa, 
jossa hankkijan täytyy varmistaa, että tarjoajilla 
on kannustimet paljastaa todelliset tuotanto-
kustannuksensa. 

Jos sekä moraalikato että haitallinen valikoi-
tuminen ovat ongelmina ja sisältyvät malliin, tu-
lee lopputulemasta erilainen, koska yksityinen 
informaatio toisen vaiheen tuotantokustannuk-
sista vaikuttaa myös ensimmäisen vaiheen inno-
vaatiokannustimiin. Che ym. (2021) osoittavat, 
että tässä tapauksessa jatkosopimuksesta tulee 
optimaalisen mekanismin tärkein osa. Jos ensim-
mäisen vaiheen keksinnön laatu on tietyn raja-ar-
von yläpuolella, hankkijan tulisi suosia keksin-
nön tehnyttä yritystä jatkosopimusta ajatellen eli 
antaa yrityksen voittaa jatkosopimus, vaikka he 
eivät tekisikään parasta tarjousta. Jos taas laatu 
on kyseisen raja-arvon alapuolella, ostajan tulisi 
diskriminoida keksinnön tehnyttä yritystä jatko-
sopimuksen suhteen. Mahdollinen jatkosopimus 
toisin sanoen kannustaa yrityksiä panostamaan 
keksinnön laatuun ensimmäisessä vaiheessa.12 

Innovaatioihin tähtääviä julkisia hankintoja 
on tarkasteltu myös muissa kuin taloustieteelli-
sissä tutkimuksissa. Obwegeser ja Müller (2018) 
tekevät katsauksen tämänkaltaiseen julkisten 
hankintojen innovatiivisuustavoitteita koske-
vaan tutkimuskirjallisuuteen. He eivät juuri-
kaan käsittele taloustieteellistä tutkimuskirjal-
lisuutta, mutta kyseinen katsaus sisältää monia 
mielenkiintoisia näkökulmia. Muita aihepiiriin 
liittyviä katsauksia ovat Appelt ja Galindo-
Rueda (2016) ja Mowery ja Rosenberg (1979). 
Yksi näissä katsauksissa esiin nouseva argu-
mentti on se, että julkisten hankintojen ajatel-

12  Ainoastaan jos keksintö on poikkeuksellisen korkealaa-
tuinen, tulisi ostajan käyttää käteismaksuja jatkosopimuk-
sen lisäksi ylimääräisenä kannustimena.
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laan yleensä johtavan lisäkysyntään ja suurem-
paan markkinan kokoon, mikä antaa suurem-
mat kannustimet innovaatioihin panostami-
seen. Lisäksi innovaatioiden kauppaamiseen 
liittyvät epävarmuudet vähenevät (Caravella ja 
Crespi (2020); Schmookler, 2013). Edler ja 
Georghiou (2007) luokittelevat innovaatioiden 
lisäämiseen tähtääviä julkisen sektorin instru-
mentteja ja toimia ja argumentoivat, että julkiset 
hankinnat kuuluvat oleellisesti tähän luokitte-
luun. He käyvät kattavasti läpi julkisten hankin-
tojen mekanismeja, jotka kannustavat innovaa-
tioihin, ja arvioivat tähän liittyviä haasteita ja 
sopivia institutionaalisia järjestelyjä 13

3.2  Empiirisiä tuloksia

Yksi varhaisimpia tutkimuksia julkisten hankin-
tojen ja innovaatioiden välisestä suhteesta on 
Lichtenberg (1988). Tässä tutkimuksessa doku-
mentoidaan yhdysvaltalaisella aineistolla positii-
vinen korrelaatio julkisen hankinnan voittami-
sen ja voittajan T&K-kulujen välillä.14 Tämä viit-
taisi siihen, että julkiset hankinnat voivat olla 
toimiva menetelmä innovaatiointensiteetin nos-
tamiseen. On kuitenkin tarpeen todeta, että tut-

13  Ks. myös Mazzucato (2018), joka käsittelee ns. 
mission-oriented-hankintoja. 

14  Myös suomalaisella aineistolla on tarkasteltu innovaati-
oiden ja julkisten hankintojen välistä yhteyttä. Palmberg 
(2004) tutkii sfinno-tietokantaa, joka sisältää kyselytutki-
muksen 1600 suomalaisen innovaation alkuperästä. 
Kyselyyn vastasivat innovaatioista vastaavat henkilöt 
kussakin yrityksessä (vastausprosentti 64 %). Vastaajilta 
kysyttiin, kuinka tärkeitä eri tekijät olivat innovaation 
syntymiselle (hyödyntäen Likert-asteikkoa välillä 0–3). 
Vastauksissa julkinen hankinta sai keskiarvon 0,29, 
lainsäädäntö ja standardit sai keskiarvon 0,47, kun taas 
asiakaskysynnälle keskiarvo oli 2,07.

kimuksessa käytetty aineisto ei vaikuta soveltu-
van hyvin syy-seuraussuhteiden selvittämiseen.

Aschhoff ja Sofka (2009) vertaavat empiiri-
sesti innovaatioihin tähtäävien julkisten han-
kintojen, lainsäädännön, T&K-tukien ja yliopis-
tojen perustutkimuksen vaikutuksia innovaati-
oihin. He käyttävät tutkimusaineistona 1100 
saksalaisen yrityksen innovaatioiden lukumää-
rää. Johtopäätös on, että julkiset hankinnat ja 
yliopistojen perustutkimus lisäävät innovaatioi-
den määrää yhtä paljon, kuitenkin sillä erolla, 
että perustutkimus hyödyttää kaikkia yrityksiä 
yhtä paljon, kun taas julkiset hankinnat vaikut-
tavat eniten pienissä yrityksissä ja taloudellises-
ti huonompiosaisilla alueilla. Lisäksi heidän 
mukaansa julkiset hankinnat kannustavat li-
säinnovaatioihin erityisesti teknologia- ja logis-
tiikka-aloilla.

Ghisetti (2017) puolestaan näyttää Yhdys-
valtojen, EU-maiden ja Sveitsin yrityskohtaista ai-
neistoa hyödyntäen, että valmistusteollisuudessa 
hankinnan voittanut yritys ottaa käyttöön ympä-
ristöystävällisemmän teknologian 11 prosenttia 
suuremmalla todennäköisyydellä hankintaa seu-
raavan 12 kuukauden aikana. Caravella ja Crespi 
(2020) sekä Guerzoni ja Raiteri (2015) osoittavat, 
että innovaatioihin tähtäävät julkiset hankinnat 
tukevat muita innovaatiopolitiikan keinoja, ku-
ten esimerkiksi innovaatiotukia ja T&K-
verohelpotuksia.15

15  Caravella ja Crespi (2020) käyttävät tutkimusaineisto-
na italialaisia tuotantoteollisuuden yrityksiä. Guerzoni ja 
Raiteri (2015) puolestaan hyödyntävät EU:n Innobarome-
ter ”Strategic Trends in Innovation 2006–2008”-kysely-
aineistoa. Tässä vuoden 2009 kyselytutkimuksessa 
haastateltiin 5238 yrityksen strategisista päätöksistä 
vastuussa olevia johtajia Norjassa, Sveitsissä ja 27 EU:n 
jäsenmaassa. Kysely rajattiin koskemaan ainoastaan 
yrityksiä, joissa on vähintään 20 työntekijää.
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Czarnitzki ym. (2020) estimoivat saksalaisel-
la aineistolla, kuinka hankinnan voittaminen 
vaikuttaa voittavan yrityksen liikevaihdon ra-
kenteeseen. He havaitsevat, että voittavissa yri-
tyksissä uusiin tuotteisiin ja palveluihin liitty-
vän liikevaihdon osuus nousee keskimäärin 
noin seitsemän prosenttia. 

Miller ja Lehoux (2020) tutkivat julkisten 
hankkeiden roolia terveydenhoidossa, jossa hy-
välaatuisen palvelun tuottaminen on etusijalla, 
mutta jossa toiminnan sivutuotteena syntyy 
usein innovaatioita. Kyse on tapaustutkimuk-
sesta koskien neljää Kanadan provinssin aluetta 
ja tarkastelu perustuu dokumenttitutkimuk-
seen, etnograafisiin havaintoihin ja 32:n alalla 
toimivan henkilön haastatteluun. Miller ja 
Lehoux kuvaavat, kuinka julkisista hankinnois-
ta vastaavat tahot osallistuvat markkinoiden toi-
mintaan ja kuinka julkiset hankinnat muokkaa-
vat toimialaa mm. niiden luoman lisäkysynnän 
myötä ja hankkijan ja palvelun tarjoajan välisen 
yhteistyön seurauksena. 

Stojcic ym. (2020) tutkivat empiirisesti inno-
vaatiopolitiikan tehokkuutta siirtymävaiheessa 
olevissa talouksissa käyttämällä yrityskohtaista 
dataa kahdeksasta Itä- ja Keski-Euroopan maas-
ta. Vaikka aikaisempi kirjallisuus on osoittanut, 
että hallinnon innovaatiopolitiikalla on ollut 
suuri rooli länsimaiden teollisuuden kehitykses-
sä (ks. mm. Mazzoleni ja Nelson 2007), niin 
Stojcic ym. (2020) huomauttavat, että sama ei 
välttämättä päde siirtymävaiheessa oleviin mai-
hin.16 Stojcic ym. (2020) ajattelevat, että sekä in-
novaatioihin tähtäävät julkiset hankinnat että 
suorat innovaatiotuet ovat mahdollisia selittäviä 
tekijöitä innovaatiopolitiikan menestykselle. 

16  Teollisuuden kehitys näissä maissa voisi yhtä hyvin selit-
tyä esimerkiksi institutionaalisilla muutoksilla tai länsimai-
sen teknologian kopioimisella. 

Heidän empiirisen analyysinsä tulos on, että in-
novaatioon tähtäävät julkiset hankinnat lisäävät 
sekä innovaatioiden että tuotannon määrää. 
Lisäksi he päättelevät, että innovaatioihin täh-
täävät julkiset hankinnat ja suorat tuet tukevat 
toisiaan, joten suurimmat edut saadaan tyypil-
lisesti silloin, kun molempia instrumentteja käy-
tetään samanaikaisesti.17

Krieger ja Zipperer (2021) analysoivat saksa-
laista aineistoa, johon he ovat yhdistäneet inno-
vaatiokyselyn tuloksia, yrityskohtaista tietoa jul-
kisten hankintojen voittajista ja Saksassa myön-
netyistä patenteista. Heidän ensisijainen kiin-
nostuksen kohteensa on ympäristöystävälliseen 
teknologiaan liittyvät innovaatiot. Tutkimuksen 
keskeinen tulos on, että ympäristöystävällisten 
tuotteiden julkisen hankinnan voittaminen lisää 
kyseisen yrityksen todennäköisyyttä ympäris-
töystävällisemmän tuotteen innovaatioon noin 
20 prosentilla. Krieger ja Zipperer näyttävät li-
säksi, että ympäristöystävällisen teknologian in-
novointi tapahtuu erityisesti pienissä ja keski-
suurissa yrityksissä. Suurten yritysten tapauk-
sessa tulokset eivät ole tilastollisesti merkitseviä. 

Howell ym. (2021) tutkivat empiirisesti, ero-
avatko lopputulemat innovaatioon pyrkivissä jul-
kisissa hankinnoissa riippuen siitä, annetaanko 
kilpaileville yrityksille tarkat määritelmät halu-
tun tuotteen suhteen (top-down approach) vai saa-
vatko yritykset itse ehdottaa mielestään hyviä 
tuotteita ja tuotespesifikaatioita (bottom-up ap-
proach). Heidän mielestään jälkimmäinen vaihto-
ehto voi olla parempi siinä tapauksessa, että vi-
ranomaiset eivät tiedä tarkkaan etukäteen, mil-
laisia teknologisia mahdollisuuksia on olemassa. 
Tutkimus hyödyntää Yhdysvaltojen ilmavoimien 
SBIR-ohjelmasta (Small Business Innovation 

17  Fernández-Sastre ja Martín-Mayoral (2017) tutkivat 
myös samankaltaista kysymystä hieman eri näkökulmasta.
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Research) saatua tilastoaineistoa. Kyseinen ohjel-
ma muuttui merkittävästi tarkasteluajanjakson 
aikana. Alussa ohjelmaan kuuluivat ainoastaan 
hankkijan määrittämät tai ”perinteiset tutkimus-
aiheet” (conventional topics), joissa määriteltiin 
tarkasti innovoitavan tuotteen ominaisuudet. 
Tarkasteluajanjakson aikana tuli uudistus, jossa 
ohjelmaan lisättiin myyjien määrittämät tai ”avoi-
met tutkimusaiheet” (open topics). Jälkimmäisessä 
yritykset saavat itse ehdottaa innovoitavaksi mitä 
tahansa teknologiaa, joka niiden mielestä saattai-
si olla hyödyllinen ilmavoimille.18 

Howell ym. (2021) näyttävät ensin, että 
avointen tutkimusaiheiden innovaatio-ohjel-
maan osallistuvat yritykset eroavat merkittäväs-
ti yrityksistä, jotka osallistuvat perinteiseen in-
novaatio-ohjelmaan. Ensin mainittuun ohjel-
maan osallistuvat yritykset ovat puolet nuorem-
pia, puolet pienempiä, niillä ei ole aikaisempia 
voittoja SBIR-ohjelmasta, ja ne sijaitsevat suu-
remmalla todennäköisyydellä yrityskeskuksissa 
(entrepreneurial hub). Nämä yritykset toimivat 
myös useammin ohjelmistokehityksen kuin pe-
rinteisen tuotevalmistuksen puolella. 

Kyseisen tutkimuksen ekonometrinen meto-
dologia tuottaa monenlaisia tuloksia. Ehkä kes-
keisin tulos on se, että avoimiin tutkimusaihei-

18  Tämä aihepiiri on tärkeä kahdestakin syystä. Ensinnäkin 
tuottavuus on laskenut länsimaissa, mikä johtuu pitkälti 
vähentyneistä innovaatioista. Toisekseen Yhdysvalloissa 
Puolustusvoimien hankinnoista syntyneet innovaatiot 
suhteessa yksityisen sektorin innovaatioihin ovat vähenty-
neet erityisen paljon. Yksityisellä sektorilla on ollut jo 
jonkin verran myyjien määrittämiin tutkimusaiheisiin 
liittyvää innovaatiotoimintaa, joka yleensä toimii erilaisten 
asiakaslähtöisten, ulkoistettujen tai avointen innovaatio-
ohjelmien kautta erityisesti T&K-painotteisilla toimialoilla 
(Chesbrough 2003; de Villemeur and Versaevel 2019). 
Yhdysvaltojen lisäksi monen muun maan hallinnot ovatkin 
myös hiljattain luoneet vastaavia innovaatio-ohjelmia.

siin liittyvän kilpailun voittaminen nostaa to-
dennäköisyyttä saada pääomasijoittajilta riski-
rahoitusta 5,4 prosentilla, mutta tämä todennä-
köisyys ei poikkea tilastollisesti nollasta perin-
teisiin tutkimusaiheisiin liittyvän kilpailun voit-
tajilla.19 Toinen mielenkiintoinen tutkittava vas-
temuuttuja on tulevaisuuden SBIR-ohjelmissa 
voittamisen todennäköisyys. Tutkijat havaitse-
vat, että avointen tutkimusaiheiden kilpailu ei 
lisää tulevaisuuden SBIR-ohjelmien voiton to-
dennäköisyyttä, kun taas perinteisten tutkimus-
aiheiden ohjelmassa voittajat tulevat tilastolli-
sesti voittamaan myös tulevaisuuden kilpailuja. 
Howell ym. argumentoivat tämän olevan hyvä 
asia, koska perinteisiin tutkimusaiheisiin liitty-
vässä kilpailussa samat yritykset tyypillisesti 
voittavat hankinnan vuodesta toiseen, eikä yri-
tysten osalta ole riittävästi vaihtuvuutta. 

Bhattacharya (2021) tutkii myös SBIR-
ohjelmaa. Tutkimuksen rakenteellisen mallin 
avulla voidaan selvittää hankintamekanismin 
vaikutuksia T&K-kilpailuissa, joissa keskeiset 
elementit ovat tutkimuksen kustannukset, epä-
varmuus lopputulemasta sekä ylijäämä, jonka 
osallistujat potentiaalisesti saavat itselleen. 
Mallissa on monta tekijää, jotka voivat vääris-
tää markkinatulemaa ja estää sen, että saavute-
taan optimaalinen allokaatio. Ensinnäkin 
T&K:ta voidaan tehdä liian vähän, koska yri-
tykset saavat itselleen vain osan tuottamastaan 
sosiaalisesta ylijäämästä. Toiseksi kyseessä on 
monivaiheinen T&K-kilpailu, joten yritykset 

19  Tutkijat myös huomaavat, että avointen tutkimusaihei-
den kilpailun voittaminen lisää tulevaisuuden SBIR-ohjel-
man ulkopuolisten kilpailujen voittamisen todennäköisyyt-
tä 7,5 prosentilla. Lisäksi avoimiin tutkimusaiheisiin liitty-
vän kilpailun voitto suurin piirtein tuplaa patentin 
todennäköisyyden ja patentin alkuperäisyys, jota mitataan 
sitaateilla, on keskimäärin korkeampi kuin perinteisten 
tutkimusaiheiden ohjelmassa.
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saattavat panostaa liikaa tuotekehitykseen en-
simmäisten vaiheiden aikana, jotta heidän kil-
pailijansa eivät selviytyisi mukaan viimeisille 
kierroksille. Kolmanneksi SBIR-ohjelmassa 
Yhdysvaltojen puolustusministeriö maksaa 
tuotekehityksen kulut yrityksille. Vaikka tämä 
onkin ainoastaan siirto eri osapuolien välillä 
eikä sinänsä vaikuta toteutuneeseen ylijää-
mään, on se kuitenkin yritysten näkökulmasta 
tekijä, joka lisää panostusta tuotekehitykseen. 
Bhattacharyan johtopäätös on, että optimaali-
sesti laadittu hankintamekanismi lisää ylijää-
mää merkittävästi ja suuri osa tästä muutokses-
ta olisi saavutettavissa jo pienillä muutoksilla. 
Esimerkiksi puolet ylijäämän lisäyksestä olisi 
saavutettavissa pelkästään lisäämällä hankin-
taan osallistujien määrää. Kuitenkin ongelma-
na tässä on se, että itse ostajan hyvinvointi tu-
lisi tässä tapauksessa laskemaan.

4. Hankinnoille asetettavat 
sosiaaliset tavoitteet

Julkisiin hankintoihin liittyviä sosiaalisia tavoit-
teita ei ole juurikaan tutkittu taloustieteellisessä 
kirjallisuudessa. Tällainen tavoite voisi olla esi-
merkiksi velvoite, että hankinnan voittaneen 
yrityksen pitää palkata pitkäaikaistyötön. Myös 
hankinnan voittavaa velvoittavat toimenpiteet, 
jotka vähentävät esimerkiksi eriarvoisuutta, voi-
sivat olla esimerkkejä hankinnalle asetettavista 
sosiaalisista tavoitteista.  

Sosiaaliset tavoitteet ovat ehkä hieman ylei-
sempi kategoria kuin muut toissijaiset tavoitteet, 
joita on käsitelty tässä katsauksessa. Arrowsmith 
(2010) luokittelee sosiaalisia tavoitteita kolmen 
tekijän suhteen. Ensimmäinen tekijä liittyy sii-
hen, johtaako hankinta ainoastaan lainsäädän-
nössä asetettujen minimivaatimusten täytän-

töönpanoon vai pyritäänkö asetetun sosiaalisen 
tavoitteen kannalta vieläkin parempaan loppu-
tulemaan. Esimerkiksi hankinnassa voidaan 
pyrkiä varmistamaan, että kaikki työntekijät 
saavat vähintään laissa määrätyn minimipalkan 
tai sitten hankinnassa saatetaan vaatia, että 
työntekijöille pitää maksaa ”reilua” palkkaa, jo-
ka on suurempi kuin lain minimivaatimus. 
Toinen tekijä liittyy siihen, koskevatko julkisen 
hankinnan vaatimukset ainoastaan työntekijöi-
tä, jotka työskentelevät kyseisen hankinnan to-
teuttamisen parissa, vai vaaditaanko, että julki-
sessa hankinnassa asetetut vaatimukset koske-
vat kaikkia kyseisen yrityksen työntekijöitä. 
Kolmas tekijä liittyy toissijaisen tavoitteen to-
teuttamiseen liittyviin mekanismeihin eli sii-
hen, millä tavoin ja missä päätöksissä toissijai-
nen tavoite otetaan huomioon. Tässä on 
Arrowsmithin (2010) luokituksen mukaan mm. 
seuraavia vaihtoehtoja: ostetaanko ulkoa vai 
tuo tetaanko itse, päätös koskien sitä, mitä han-
kitaan, hankinta- ja sopimusehtoja koskevat 
päätökset, hankinnan mahdollista osiin jaka-
mista ja sen ajoitusta koskevat päätökset, tarjo-
ajien valintaa koskeva päätös, ja asetettuihin va-
lintakriteereihin pohjautuvat tarjousten pistey-
tyspäätökset.

4.1  Olemassa oleva tutkimus

Emme ole tietoisia taloustieteellisistä tutkimuk-
sista, joissa nimenomaan tutkittaisiin, miten 
hankinnoille asetettavat sosiaaliset tavoitteet 
vaikuttavat hankintoihin tai tarjoajiin. Yksi han-
kintojen työllisyysvaikutuksia tarkasteleva tutki-
mus on Gugler ym. (2020). Siinä tutkitaan jul-
kisten hankintojen ja yritysten työllistämispää-
tösten välistä yhteyttä vertaamalla hankinnan 
voittajien ja toiseksi tulleiden yritysten työllistä-
mispäätöksiä hyödyntämällä itävaltalaista dataa 
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600 rakennusalan yrityksestä ja 2500 hankinta-
huutokaupasta. Tulosten mukaan hankinnan 
voittaminen lisää uusien työntekijöiden palkka-
usta keskimäärin 80 henkilöllä verrattuna han-
kinnassa toiseksi tulleeseen yritykseen. Henkilö-
määrän lisäys saattaa kuulostaa suurelta, mutta 
aineiston yritykset ovat merkittäviä rakennus-
alan yrityksiä, jotka työllistävät keskimäärin 
noin 2300 henkilöä. Suurin osa tästä uudesta 
palkkauksesta tapahtuu heti hankinnan voitta-
mista seuraavan kuukauden aikana. Tulokset 
osoittavat myös, että finanssikriisin aikana on ta-
pahtunut jokin muutos, sillä finanssikriisin aika-
na järjestetyissä hankinnoissa voittaneiden yri-
tysten palkkauspäätökset eivät enää eroa toisek-
si tulleen yrityksen palkkauspäätöksistä. 

Erridge (2007) tarkastelee Pohjois-Irlannissa 
tehtyä kokeilua, jossa julkisilla hankinnoilla py-
rittiin parantamaan työllisyyttä julkisten palve-
lujen ja rakennusurakoiden kohdalla. Tutkija 
kehittää analyyttisen mallin, jossa hankinnan 
”markkina-arvoa” (market value) verrataan ”jul-
kiseen arvoon” (public value). Erridgen mukaan 
Pohjois-Irlannin kokeilu johti moniin hyödylli-
siin lopputulemiin, joita ei välttämättä voi mita-
ta markkina-arvossa.

Vaikka julkisten hankintojen sosiaalisista 
toissijaisista tavoitteista ei olekaan olemassa pal-
joa akateemista taloustieteellistä kirjallisuutta, 
julkisia hankintoja on kuitenkin käytetty sosiaa-
listen tavoitteiden edistämiseen muilla tavoin.20 
Esimerkiksi Yhdysvalloissa Small Business Act 
velvoittaa, että kansallisen tason huutokaupoissa 
suositaan pienyrityksiä, naisomisteisia yrityksiä, 

20  Kuten mainitsimme johdannossa, rajaamme tämän 
katsauksen kattamaan ainoastaan sellaiset toissijaiset 
tavoitteet, jotka on kirjattu hankintahuutokaupan 
sääntöihin siten, että ne velvoittavat voittanutta tarjoajaa 
hankinnan toteutusvaiheessa.

sotaveteraanien omistamia yrityksiä ja vähäosais-
ten omistamia yrityksiä jyvittämällä tietty pro-
sentti julkisista hankinnoista näille tahoille21. 
Tällaisen positiivisen syrjimisen (affirmative acti-
on) seurauksista on olemassa sekä teoreettista et-
tä empiiristä kirjallisuutta (mm. Corns ja Schotter 
1999; McAfee ja McMillan 1989; Krasnokutskaya 
ja Seim 2011; Jehiel ja Lamy 2015; Naegelen ja 
Mougeot 1998; Hyytinen ym. 2018).

5. Yhteenveto

Tämä katsaus on käynyt läpi taloustieteellistä 
kirjallisuutta, joka liittyy toissijaisiin tavoittei-
siin julkisissa hankinnoissa. Yhteenvetona voi-
daan todeta, että tämä kirjallisuus vaikuttaa 
osin vielä varsin hajanaiselta ja että erityisesti 
sosiaalisiin ja ympäristöasioihin liittyvissä tois-
sijaisissa tavoitteisissa on vielä monia avoimia 
tutkimuskysymyksiä. Erityisesti empiirisen 
tutkimuksen saralla olisi paljon tekemistä, jot-
ta pisteytyshuutokauppoihin liittyvän teorian 
toimivuutta voitaisiin arvioida paremmin. 
Mikäli näiden teorioiden toimivuutta voitai-
siin tutkia suomalaisella aineistolla julkisista 
hankinnoista, näyttöperusteiselle julkisia han-
kintoja koskevalle päätöksenteolle olisi parem-
mat edellytykset. 

Yksi keskeinen kysymys julkisten hankinto-
jen toissijaisiin tavoitteisiin liittyen on se, kuin-
ka hyvin erilaisia pisteytysmalleja tarkasteleviin 
hankintahuutokauppoihin (scoring auctions) 
liittyvä teoria soveltuu toissijaisten tavoitteiden 
tutkimiseen. Koska kyseiset mallit ovat melko 
abstrakteja ja koska oletukset niissä tehdään 
melko yleisellä tasolla, voidaan lähtökohtaisesti 

21  Katso https://www.sba.gov/federal-contracting, (viitattu 
4.5.2022).

https://www.sba.gov/federal-contracting
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todeta, että tämän tutkimushaaran mallit sovel-
tuvat varsin hyvin käytettäväksi tähän aihepii-
riin liittyvässä tutkimuksessa. 

Kuitenkin tilanteissa, joissa julkisiin hankin-
toihin liittyy tuotantokustannuksiin liittyvän 
epätäydellisen informaation lisäksi jonkinlaisia 
muita markkinahäiriöitä, nämä mallit vaativat 
täydennyksiä. Tämä tarkoittaa, että optimaali-
nen hankintamekanismi saattaa muuttua. Syynä 
tähän on se, että epätäydellisen informaation ja 
markkinahäiriöiden yhteisvaikutukset eivät ai-
na ole itsestään selviä. Tämä tuli esille esimer-
kiksi tämän katsauksen innovaatioihin liittyviä 
toissijaisia tavoitteita koskevassa osiossa, jossa 
esiteltyihin malleihin oli sisällytetty mm. mo-
raalikatoon ja haitalliseen valikoitumiseen liit-
tyviä piirteitä.

Kun markkinahäiriöitä ja -puutteita on usei-
ta, tietyissä tapauksissa ne myös saattavat paran-
taa hankintatulemia (allokaatiota) verrattuna ti-
lanteeseen, jossa on ainoastaan epätäydellistä 
informaatiota tarjoajien kustannuksista (tehok-
kuudesta). Näin voi käydä esimerkiksi ulkois-
vaikutusten tapauksessa, sillä epätäydellinen in-
formaatio nostaa odotusarvoisesti hankkijan 
kustannuksia. Jos esimerkiksi julkinen hankin-
ta itsessään aiheuttaa negatiivisia ulkoisvaiku-
tuksia, joita hankintayksikkö ei ota huomioon, 
hankintakustannusten nousu saattaa tietyissä 
tapauksissa parantaa allokaatiota. Tämä johtuu 
siitä, että korkeamman hankintahinnan takia 
hankkija saattaa päätyä ostamaan vähemmän 
kyseistä tuotetta. Pisteytyshuutokauppaan liit-
tyvää teoriaa olisikin ilmeisesti tarpeen laajen-
taa siten, että siinä huomioitaisiin selvemmin 
erilaisten ulkoisvaikutusten merkitys. Pisteytys-
huutokauppoihin liittyvä teoria lähtee nimittäin 
tyypillisesti liikkeelle hankkijan preferensseis-
tä, jotka otetaan annettuina. Oleellista tällöin 
esimerkiksi ympäristövaikutusten on suhteen 

se, että hankintayksikön hyötyfunktiossa ”laa-
tuun” liittyvän muuttujan tulisi kuvastaa koko 
yhteiskunnan kannalta ”oikeita” ympäristövai-
kutusten preferenssejä. On epäselvää, kuinka 
hyvin tämä oletus pitää paikkansa käytännössä. 
Voidaanko olettaa, että hankkijoiden preferens-
sit ovat linjassa laajemmin yhteiskunnan prefe-
renssien kanssa?

Toinen keskeinen käytännön hankintoihin 
liittyvä kysymys on se, että löytyykö hankintayk-
siköistä tarvittava tietotaito toissijaisten tavoit-
teiden kokonaisvaikutuksen arviointiin? Kuten 
aikaisemmin mainitsimme, Camboni ym. (2019) 
ovat kokeellisessa tutkimuksessa päätyneet joh-
topäätökseen, jonka mukaan pisteytyshuuto-
kauppa ei tunnu toimivan käytännössä yhtä hy-
vin kuin teoriassa, koska se saattaa olla konsep-
tina liian monimutkainen ymmärtää. Hankinta-
yksikön tietotaitoon ja osaamiseen liittyen on 
olemassa myös kirjallisuushaara, joka tutkii 
hankintayksikön osaamisen ja tietotaidon vai-
kutusta hankintojen tehokkuuteen (ks. esimer-
kiksi Decarolis ym. 2020). Vaikka tämä kirjalli-
suus on varmasti erittäin tärkeä käytännön han-
kintojen kannalta (ks. Lundberg ym. 2022) ja 
sen kannalta, kuinka järkevästi toissijaisia ta-
voitteita tuodaan osaksi hankintoja, olemme ra-
janneet hankintayksikön tietotaitoon ja osaami-
seen liittyvät kysymykset tämän kirjallisuuskat-
sauksen ulkopuolelle. 

Lopuksi todettakoon, että tässä katsauksessa 
käsitelty pisteytyshuutokauppoihin liittyvä teoria 
on ollut luonteeltaan staattista. Ns. dynaa minen 
mekanismisuunnittelu (dynamic mechanism de-
sign; ks. esimerkiksi Bergemann ja Väli mäki 
(2019)) saattaisi tähän aihepiiriin sovellettuna 
tuoda monia uusia näkökulmia. Tämä dynaami-
sempi näkökulma ottaa huomioon myös julkisiin 
hankintoihin liittyvän aikaperspektiivin. □
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